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Introdução 

As relações humanas em sua trajetória histórico-cultural são contextualizadas pela práxis da desigualdade. No que 

diz respeito a gênero, consolida-se um imaginário social de que são normais e admissíveis atos de exploração, 

dominação e violência. Ratificando esta afirmação, entre 2002 e 2007 no estado de Pernambuco, 76,4% dos homicídios 

de mulheres foram causados por violência doméstica, foi o que constatou o dossiê elaborado pela SOS Corpo
8
 em 

parceria com a Secretaria de Defesa Social (SDS). 

Nesse contexto, a sociedade civil organiza-se em “[...] ações coletivas orientadas para a mudança.” (HENRRIQUES, 

2007, p. 61), mobilizando assim, comunidades, grupos, instituições e profissionais na luta por uma sociedade mais justa. 

È nesse cenário que está inserido o movimento feminista, que vem ganhando destaque e consolidando conquistas pela 

desconstrução da violência e por cidadania feminina.  

Contudo, este trabalho objetiva estudar a trajetória da luta feminina no Brasil, assim como suas conquistas e as 

mudanças concretas ocorridas na legislação e na realidade social da mulher. 

 

Material e métodos 

Com o intuito de conhecer a dinâmica da luta do movimento de mulheres desde suas primeiras manifestações, foi 

realizada uma pesquisa Bibliográfica e documental nos acervos do Coletivo Mulher Vida, da SOS corpo
9
 e da Secretaria 

da Mulher de Pernambuco. 

De acordo com Lakatos e Marconi apud Duarte e Barros (2011), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda 

bibliografia já publicada sobre determinado assunto. Então, ela possibilita a aproximação do pesquisador com tudo 

aquilo já produzido acerca do seu tema ou objeto de estudo. Neste sentido, a referida pesquisa reuniu algumas 

publicações referentes ao movimento de mulheres visando retratar a trajetória desta luta sob a perspectiva da 

mobilização social. 

 

Resultados e Discussão 

A luta pelos diretos humanos vem sendo evidenciado no contexto social, conquistando espaço na discussão do tema 

referente a igualdade entre as pessoas. MONDAINI (2006), defende que: a lei diz que todos são iguais, porém isto não é 

suficiente para a eliminação das diversas formas de desigualdades e descriminação em função das características de um 

individuo, tais como: classe social, religião, orientação sexual, nacionalidade ou gênero. Desta forma, são necessárias 

ações concretas, na luta em favor de uma condição humana igualitária. Neste contexto, ressalta-se a luta em defesa dos 

direitos da mulher. 

A violência contra a mulher cruza fronteiras étnicas, culturais, sociais, econômicas e religiosas que permeiam a 

historia da humanidade. Neste contexto, a Secretaria de Políticas para as Mulheres apud GRIPP (2003)
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no Brasil, mais da metade das mulheres já sofreu algum tipo de violência física, psicológica ou sexual, um ato que se 

repete a cada 15 segundos no país. 

Com esses dados e através de estudos históricos, constata-se que o legado social herdado pelas mulheres 

contemporâneas foi construído a partir de uma trajetória de submissão e opressão. Segundo Margareth Rago (2004) as 

mulheres até recentemente não tinham direito a vida pública, eram consideradas incapazes de realizarem as mesmas 

tarefas que os homens, devendo, portanto, submeter-se a autoridade masculina. 

Para Friedrich Engels e August Bebel apud Alves e Pitanguy (2007), a origem desta inferiorização surgiu juntamente 

à propriedade privada. Pois nas sociedades primitivas, os filhos não pertenciam aos pais (homens), mas sim, apenas às 

mães. Com o surgimento da propriedade privada, o homem passou a concentrar o capital familiar, acreditando ser o 

detentor do poder, exercendo maior autoridade sobre sua família.  É importante considerar ainda que os bens eram 

passados para seus irmãos, tios e sobrinhos, e então, surgiu à necessidade de transferir o acúmulo de capital para seus 

filhos, caracterizando a transição do sistema matriarcal para patriarcal. Sendo este um dos fatores determinantes para o 

agravamento da situação feminina no decorrer das décadas. 

Com o processo evolutivo da inferiorização feminina, alguns fatos ganharam destaque neste tema: na Grécia, não era 

permitida a participação de mulheres nas atividades da Pólis; em Roma, havia um código de leis, que afirmava que os 

homens exerciam comando sobre suas esposas; na Idade Média, apesar de terem conquistado mais espaço na vida 

social, ainda eram vistas como frágeis e dependentes de seus maridos e a igreja ressaltava essa submissão na bíblia, se 

tornando forte colaboradora da posição feminina, perseguindo, torturando e queimando-as vivas no episódio chamado 

“caça as bruxas”. 

Porém, já em 195 a.C, houve indícios de mulheres lutando por seus direitos quando se dirigiam ao Senado Romano 

protestando por não poderem fazer uso do transporte público. (ALVES e PITANGUY, 2007); durante a revolução 

francesa, no século XVIII, mulheres se dirigiam as assembléias reivindicando alteração na legislação por uma vida mais 

justa e por cidadania; posteriormente, no século XIX, no dia 8 de março de 1857, data a primeira greve norte americana 

conduzida apenas por mulheres, operárias da indústria têxtil, que protestavam nas ruas de Nova Iorque contra: baixos 

salários, altas jornadas, assédio moral, condições precárias de higiene e saúde no seu ambiente de trabalho. Já no século 

XXI, foi criada em 7 de agosto de 2006 a lei nº 11.340, conhecida com Lei Maria da Penha, que formaliza mecanismos 

para inibir a violência doméstica.    

No Brasil, semelhantemente ao cenário mundial, as mulheres discriminadas e oprimidas passaram a reivindicar e 

lutar por seus direitos. Como exemplo disso, em 1891, a Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 

previa a exclusão dos mendigos e analfabetos do direito ao voto. Segundo Pinto (2003), as mulheres sequer chegaram a 

ser excluídas, pois não eram consideradas cidadãs portadoras de direitos. Desta forma, inconformadas com sua 

realidade, por serem vistas apenas como esposas e mães, se tornaram mais incisivas na sua luta, realizando protestos, 

greves e promovendo novos movimentos sociais. O que fica registrado na seguinte consideração: 

 
Ser mulher, até aproximadamente o final dos anos 1960, significava identificar-se com a maternidade e a esfera 

privada do lar, sonhar com um “bom partido” para um casamento indissolúvel e afeiçoar-se a atividades leves e 

delicadas, que exigissem pouco esforço físico e mental, Do outro lado, situavam-se as que podiam circular 

livremente por ruas, praças e bares, pagando, contudo, o alto preço da condenação moral, da perseguição policial 

e de outras formas de violência física. (RAGO, 2004, p.31)  

 

Conforme a afirmação da autora, as mulheres que não seguissem os padrões impostos pela sociedade da época eram 

discriminadas, perseguidas e violentadas, desta forma, muitas se viam obrigadas a obedecer às normas definidas ou se 

oporem a esta realidade, caracterizando o movimento feminista. Conforme Pinto (2003), o movimento feminista no 

Brasil é claramente dividido em três fases.  

Na primeira metade do século XX, o movimento das mulheres inicialmente visava à incorporação delas como sujeito 

portador de direitos políticos, buscando a cidadania feminina e se expandindo nacionalmente, não citando a dominação 

masculina como agente causador de sua exclusão. 

A segunda fase do movimento passou a ser expresso em manifestações na imprensa, divulgando notícias e 

trabalhando na construção da opinião pública; tendo a mensagem escrita como a única forma de comunicação de massa, 

havendo a proliferação de jornais, pasquins e folhetos, com um considerável alcance comunicacional e repercussão 

diante dos recursos disponíveis na época, tornando a comunicação um forte aliado para a disseminação das ideias 

feministas. Evidente que nesta fase, o movimento possuía um caráter altamente elitista, pois era realizado por mulheres 

cultas, de famílias ricas e muitas delas possuíam formação acadêmica no exterior; passando a citar a dominação 

masculina e o interesse dos homens em excluir as mulheres do mundo público.  

Em seguida, a luta foi marcada por manifestações anarquistas vinculadas ao movimento comunista, que defendia a 

libertação da mulher de uma forma radical, enfrentando diretamente a dominação masculina e presenciando as primeiras 

greves operárias no país. Constata-se ainda, a inserção da mulher na imprensa ativa da época, caracterizada também por 

seu anarquismo.  

Como consequência a esse empenho, a luta feminista trouxe inúmeras mudanças na relação de gênero e para 

condição social da mulher, tanto no âmbito político, com a conquista do direito de votar e de ser votada, quanto no 

social, na obtenção de melhores salários e reconhecimento profissional. Entretanto, mesmo com tais progressos, a 

violência e opressão tem sido, até os dias atuais, realidade de inúmeras mulheres.  
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Comprovando este fato, Rago (2004), cita a pesquisa realizada pelo Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu 

Abramo, em outubro de 2001, intitulada “A mulher brasileira nos espaços públicos e privados”, apontando que a 

violência sexual em relação às mulheres tem aumentado, sobretudo entre as mais jovens. A pesquisa revela que a taxa de 

espancamento da população feminina é de 11%, indicando que em um universo de 61,5 milhões de mulheres, 6,8 

milhões já foram espancadas pelo menos uma vez. A maioria dessas mulheres busca apenas ajuda de amigos ou parentes 

próximos, porém, elas continuam reclamando das humilhações, dos assédios sexuais, da discriminação no trabalho e da 

violência doméstica sofrida. 

 A questão relativa à violência contra a mulher sempre foi no Brasil considerado um tema “privado”, ou seja, que só 

diz respeito à família. Neste enfoque Pinto defende: 

 
A posição do homem como portador de direito de vida ou morte sobre aquele sob o seu teto tem raízes na casa-

grande escravocrata. A mulher naquela situação era frequentemente objeto de estupro. Ou era a mulher branca, 

que se submetia ao homem por ser seu dever de esposa para reproduzir a prole, ou era a mulher negra, objeto de 

desejo do homem branco que se permitia com ela prazeres não permitidos na casa-grande. A não-submissão 

dessas mulheres ao poder do homem justificava a violência. Somava-se a esse poder de mando a moral católica e 

sexista que reinava no país e que constituía as mulheres como sujeitos submissos e castos desde a mais tenra 

idade, estabelecendo esse como o único padrão aceitável de feminidade. (PINTO, 2003, p.80) 

  

 Conforme a autora, mesmo depois do período escravocrata, o homem continuou exercendo tais atos opressores; 

protegido pela lei, possuindo o direito de matar em legítima defesa da honra, no qual se ele fosse traído e cometesse 

assassinato poderia alegar legítima defesa, sendo inocentado. Como exemplo ao que foi citato, houve no Rio de Janeiro 

em 1976, um crime que abalou a sociedade, quando Ângela Diniz foi morta pelo seu ex-marido, Doca Street, no qual foi 

absolvido por ter matado em legítima defesa da honra.  

A partir deste fato, surgiram inúmeras organizações de apoio à mulher vítima de violência, que ofereciam serviços 

profissionais da área de saúde e da área jurídica. Este foi caracterizado como o feminismo profissionalizado das 

Organizações Não Governamentais (ONG’s) que “[...] agem por meio de projetos destinados a populações específicas 

ou à defesa de causas específicas.” (PINTO, 2003, p.96). E foi por meio dessas ONG’s que o feminismo se manifestou 

na última década no país, em defesa dos interesses das mulheres. 

Conclui-se portanto, que a luta feminina no Brasil, se deu por meio da mobilização social pela transformação da 

realidade e condição social da mulher. Contudo, nas últimas décadas, o movimento passou a expressar-se de forma mais 

contundente e organizada, através de inúmeros grupos e organizações de apoio à mulher vítima de violência, que atuam 

com o objetivo de fortalecer a causa e mobilizar a sociedade na luta por cidadania feminina. No entanto, esta luta esta 

longe de seu fim, muitas conquistas ainda serão travadas e muitos desafios virão pela frente para, quem sabe,  se 

alcançar a igualdade entre os gêneros.  
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